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RESUMO: Alguns autores da Geografia Urbana tem se dedicado nos últimos anos a entender o 

novo contexto urbano, problematizando as questões referentes a expansão urbana e a 

descentralização do comércio e outros serviços, configurando o que é chamado de subcentro. A 

respeito da cidade de Catalão foram realizados estudos que evidenciaram a transformação da 

paisagem da avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar ao longo dos anos, mas não a caracterizaram 

como nova centralidade na cidade. Nosso objetivo é pensar a influência da UFG/Regional Catalão 

como um fator que contribuiu para essa nova dinâmica territorial da região. A metodologia 

compreendeu a pesquisa teórica e a pesquisa de campo. 

PALAVRAS-CHAVE: Malha urbana; expansão urbana; subcentro; UFG/Regional Catalão. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Em meados de 1722 e 1723 Bartolomeu Bueno da Silva (filho) em sua comitiva para 

desbravar o interior do Brasil, comitiva essa formada por homens armados, cavaleiros e religiosos, 

cruzou o Rio Paranaíba e fez pouso onde hoje chamamos de Córrego do Almoço. Durante essa 

primeira investida Bartolomeu deixou um marco, a cruz do “Anhanguera”. (IBGE, 2014) 

Nessa comitiva veio com Bartolomeu um Espanhol mais conhecido como “Catalão”, como 

era chamado o Frei Antônio que veio mais precisamente da Catalunha e que juntamente com três 

companheiros resolveu criar um ponto de pouso para os viajantes e Bandeirantes, a Fazenda dos 

Cansados, estabelecida as margens do Córrego do Almoço. 

De 1736 a 1835 o pouco que se sabe é que o local permaneceu apenas para pouso dos 

Bandeirantes. Esse local deu origem ao que hoje é a cidade e o Frei Espanhol da Catalunha 

respectivamente o seu nome Catalão. Então em 1835 ela se torna Vila, em 1850 comarca do Rio 

Paranaíba, e em 1859 se eleva a condição de cidade. (SILVA, 2015) 
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Para em poucas palavras entendermos o que é a cidade de Catalão e seus processos de 

expansão econômica e urbana, destacamos alguns autores como Silva (2015), Silva (2002) e 

Tristão (2011). Conforme esses autores, três momentos estão marcados na história do 

desenvolvimento econômico da cidade de Catalão. O primeiro momento é a chegada da ferrovia 

em 1912 e 1913, que marca todo um dinamismo local e regional, ligando a cidade de Catalão as 

regiões mais desenvolvidas como Sul e Sudeste do país. O segundo marco decorre da década de 

1960, que tem como ponto principal a construção da BR-050 que teve por finalidade ligar a nova 

Capital Federal Brasília as diversas regiões do país, este processo possibilitou uma dinâmica 

territorial do município, trazendo então a “prosperidade”. O terceiro passo desse caminho foi a 

implementação, na década de 1970, da mineração. Decorrente desse contexto de expansão do 

capital financeiro, na década de 1990, temos o advento da “Cameco” hoje John Deere e da 

Mitsubishi Motors Corporation do Brasil (MMC), que trouxeram nessas últimas décadas, um 

crescimento econômico significativo e uma consequente expansão da malha urbana, com a 

criação de dezenas de loteamentos, até os dias atuais. 

O presente trabalho tem por finalidade compreender, a partir da criação da Universidade 

Federal de Goiás – Campus Catalão no início da década de 1980, o surgimento de uma nova 

centralidade na cidade, tendo como objeto de análise a Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar situada 

na região norte-nordeste. Nos últimos anos a área vem se destacando no processo de expansão 

da malha urbana, no crescimento habitacional e no comercial em geral e com a consolidação da 

instituição de ensino (UFG/Regional Catalão) e a descentralização de órgãos públicos como a 

rede bancária (LIMA, 2011) como fatores preponderantes nesse processo de consolidação do 

subcentro. 

Para tanto nos dedicamos a uma pesquisa teórica a respeito dos conceitos de “cidade”, 

“centro”, “subcentro” e “novas centralidades”. Na tarefa da revisão bibliográfica localizamos as 

produções de Castells (1983), Corrêa (2000), Duarte (1974), Souza (2013, 2014) e Villaça (2001, 

2012), dentre outros autores que contribuíram para nossa reflexão sobre os conceitos abordados. 

Foi realizado no mês de maio de 2016 uma pesquisa de campo de caráter descritivo e qualitativo, 

que teve como objetivo analisar a ocupação e parcelamento do solo na extensão da Avenida Dr. 

Lamartine Pinto de Avelar. 

 

2. CIDADE, CENTRO E SUBCENTRO 

 

Faz-se necessário uma breve conceituação de cidade, centro e subcentro, para que 

possamos entender a relação da Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar no contexto urbano de 

Catalão. 
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A literatura a respeito de cidade é compreendida através de seu viés estruturalista que 

seriam os aglomerados de casas, ruas, edifícios e infraestrutura, ou no seu viés econômico (que 

não está necessariamente descolada de sua estrutura), ela mesma é uma centralizadora de 

capital, de níveis de sofisticação e de serviços. Souza (2013, p.25) recorre a um sociólogo inglês 

Weber que diz “a cidade é, primordial e essencialmente um local de mercado”. 

Para Souza (2013) as primeiras formas de cidade nascem a partir das centralidades 

hierárquicas e de uma primeira dominação monárquica de poder. Ocorrem também 

transformações sociais consideráveis, na política, na economia, nas tecnologias e na cultura. 

Segundo o sociólogo Manuel Castells (1983): 

A cidade na Idade Média renasce a partir de uma nova dinâmica social inserida na 
estrutura social preexistente. Mais concretamente, ela se edifica pela reunião de 
uma fortaleza preexistente, em torno da qual se organizara um núcleo de 
habitação e serviços, e um mercado, sobretudo a partir das novas rotas 
comerciais abertas pelas Cruzadas. (CASTELLS, 1983. p.21) 

 
Já para Carlos (2013, p.56) a origem das cidades pode ser “industrial”, “cultural” e 

“comerciais”, “administrativos ou políticos”. Podemos notar que a autora faz referência ao 

surgimento de cidades pré-capitalistas. Souza (2013) afirma que no início do que chamamos hoje 

de sociedade surgem as aldeias ou assentamentos com grandes populações e muito mais 

complexos, que abriga nesse novo contexto governantes, funcionários, sacerdotes e guerreiros. 

A partir dessas considerações notamos a necessidade das sociedades de se organizarem 

num determinado espaço, para que a ocupação de um território exerça influência e poder sobre os 

demais grupos. 

Esclarecendo essa relação território e poder Souza (2014) destaca que:  

O território [..] é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir 
de relações de poder. A questão primordial, aqui, não é, na realidade, quais são 
as características geoecológicas e os recursos naturais de uma certa área, o que 
se produz ou quem produz em um dado espaço, ou ainda quais as ligações 
afetivas e de identidade entre um grupo social e seu espaço. Estes aspectos 
podem ser de crucial importância para a compreensão da gênese de um território 
ou do interesse por tomá-lo ou mantê-lo, como exemplificam as palavras de Sun 
Tzu a propósito da conformação do terreno, mas o verdadeiro Leitmotiv é o 
seguinte: quem domina ou influência e como domina ou influencia esse espaço? 
Este Leitmotiv traz embutida, ao menos um ponto de vista não interessado em 
escamotear conflitos e contradições sociais, a seguinte questão inseparável, uma 
vez que o território é essencialmente um instrumento de exercício de poder: quem 
domina ou influencia quem nesse espaço, e como? (SOUZA, 2014, p. 78-79).  

 
Tendo esse breve esboço teórico trazendo definições estruturais e sociais do que possa 

ser o conceito de cidade, podemos entender a cidade como uma construção social que veio 

evoluindo ganhando novos aspectos, novas características, desde os aldeamentos dos primeiros 

seres humanos (homo sapiens sapiens), assim como em Jericó, uma das primeiras cidades 

registrada na Bíblia até as cidade pré-capitalistas e industriais (SOUZA, 2014). 
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Portanto, compreendendo a cidade pela lógica estruturalista, percebemos as 

características que determinam sua separação espacial territorial, que delimita a área central, a 

área residencial e a área industrial, delimitações essas que não necessariamente separam uma 

área da outra, tendo em vista que pela lógica social, como afirma Castells (1983), a chamada 

“cultura urbana” constitui um sistema especifico de relações sociais e culturais, na dinâmica do 

espaço urbano. 

Neste contexto da dinâmica territorial da cidade, encontra-se o centro urbano, tema que é 

objeto de diversas análises teóricas, algo que deve estar claro é que não nos cabe eleger uma 

única vertente ou impor uma concepção geográfica sobre outra, nossa proposta é tentar 

compreender a cidade através das sociais e estruturais que a compõe. 

Essa organização territorial urbana (ou cidade) apresenta, segundo Castells (1983, p.151), 

cinco etapas que são elas “concentração”, “centralização”, “descentralização”, “segregação’ e 

“invasão-sucessão”. Consideramos nesse momento duas desta etapas, a centralização que 

segundo o autor é uma especialização funcional de atividades no mesmo espaço, e a 

descentralização que se apresenta como o processo de mobilidade estrutural urbana. 

(CASTELLS, 1983) 

O centro urbano é, então, historicamente a principal área da cidade, que detêm algumas 

funcionalidades ou atividades como: administrativas, econômicas e de comércio. Ainda nessa 

perspectiva apresenta uma arquitetura complexa e diferente de outros locais da cidade. Para 

Vargas (2003) a área central compreende uma caracterização locacional de uso e ocupações 

excepcionais em relação as demais áreas da cidade, proporcionando assim uma visão 

diferenciada no contexto urbano. 

Para Souza (2013):  

Os espaços onde as atividades de comércio e serviços se concentram são de 
vários tipos. A grande maioria das cidades possui, claramente, o seu “centro”, 
correspondente, o mais das vezes ao centro histórico (local onde a urbe foi 
fundada, e que abriga prédios de um certo ou mesmo um grande valor histórico-
arquitetônico) (SOUZA, 2013. p.64) 
 

Segundo Santos (1981), essa questão a respeito da centralidade não pode ser 

compreendida através dos conceitos matemáticos, ou seja, um ponto que separa duas paisagens 

ou até mesmo a posição central de um círculo. O centro urbano para Santos (1981 p. 181) não 

teria necessariamente uma localização central como na concepção matemática, em cidades 

litorâneas na maioria da vezes o centro encontra-se à beira-mar, o autor ainda coloca que “em 

Abadã, ele ocupa uma posição deslocada para o leste”.  

Concordando com Santos (1981), Vargas (2003 p.49) afirma que o centro seria então:  

[...] espaço ou conjunto de espaços adjacentes que apresentam excepcionalidade 
locacional, predominância de atividade comerciais e de serviços e maior grau de 
apropriação coletiva relativamente ao âmbito geral da cidade em questão. 
(VARGAS, 2003, p.49) 
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Dentro dessa dupla funcionalidade que exerce o centro em relação ao restante da cidade 

Villaça (2001) destaca que o centro é necessariamente uma relação de poder havendo aqui uma 

convergência com Souza (2013) ao afirmar que ocorre um deslocamento indesejável mas 

necessário, então o centro como todas as localizações da cidade surge em função de uma 

divergência ou uma disputa pelo controle do tempo e força desperdiçados no deslocamento. 

 Seguindo essa lógica Villaça (2001, p.242) cita que:  

[...] os centros não são centros porque neles se localizam os palácios, as catedrais 
ou os bancos. Vimos que o oposto também não é verdadeiro. Não é verdade que 
os palácios, catedrais ou bancos se localizam nos centros porque eles são 
centros. E por que eles são centros? Fica claro o círculo vicioso. Qual a origem ou 
a fonte da centralidade? Está na possibilidade de minimizarem o tempo gasto e os 
desgastes e custos associados aos deslocamentos espaciais dos seres humanos. 
(VILLAÇA, 2001, p.242)  
 

O centro para o autor seria então o ponto de acessibilidade máxima da cidade, não 

necessariamente atenderia todas as necessidades de uma sociedade, mas receberia boa parte da 

população da cidade, e minimizaria assim o tempo de deslocamento dos munícipes. 

Entendendo a cidade então a partir de ações de transformações sociais e estruturais e 

todos os processos que ocorrem internamente ou externamente que modificam de forma gradativa 

a malha urbana, destacamos o problema do inchaço populacional que é decorrente dos fatores 

migratórios e tem como consequência a especulação imobiliária. Esses fatores acabam por 

expandir o território das cidades e resultam em uma descentralização de determinadas funções 

comerciais, criando assim uma nova área centralizadora de troca, servindo a uma outra 

determinada região urbana. 

Segundo os autores Corrêa (2000), Motter e Batella (2015) o que realmente caracteriza os 

subcentros ou núcleos secundários da cidade é justamente a descentralização de atividades 

comerciais e de serviços. Outro fator importante é o crescimento demográfico e espacial da 

cidade, que aumenta a distância entre as novas área residenciais e o centro, fazendo com que os 

comércios se descentralizem criando novas filiais. Outra questão colocada em evidência pelos 

autores, e que consideramos fundamental para compreender essa descentralização, é o interesse 

dos promotores imobiliários e do capital financeiro. 

Villaça (2001) defende que o subcentro é uma réplica em dimensão menor do centro 

principal, havendo no primeiro local uma concorrência ainda sem igualar ao segundo lugar, 

considerando que o subcentro atende uma parcela da sociedade e o centro principal recebe toda 

a demanda da cidade. 

Nesse sentido, Duarte (1974) conceitua os “centros funcionais”:  

[...] um conjunto de funções integradas que permitam a realização de certos tipos 
de negócios sem grandes deslocamentos, não obstante a subordinação dos 
mesmos ao grande centro de negócios. A organização do comércio é, sem dúvida, 
o elemento capital na definição de um centro funcional ao lado do qual progride 
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uma atividade financeira, assim como estimula a implantação de serviços. 
Pressupõem-se, desse modo, níveis de atividades que vão servir de base à noção 
preliminar de centro funcional, assim como para sua hierarquia, uma vez que a 
importância hierárquica dos centros funcionais pode ser definida pelo seu 
equipamento funcional. Em verdade nem todos apresentam o mesmo grau de 
suficiência em suas funções. Considera-se como centro funcional todo núcleo que, 
dispondo de uma atividade comercial importante e de um setor de serviços 
desenvolvido, seja capaz de atender não apenas às necessidades locais senão 
também servir à população residente na área circunvizinha (DUARTE, 1974, p. 73-
74). 

 
 Souza (2013, p.65) afirma que com o crescimento da malha urbana, vem também 

aumentando a distância do centro com os bairros mais afastados da cidade, nascem então os 

subcentros de comércios e serviços, evitando assim que os munícipes se desloquem grandes 

distâncias até o centro. O autor ainda destaca que: “Em muitas circunstâncias os subcentros não 

só florescem mas, gradualmente, vão ‘roubando a cena’ do próprio CBD1” 

 O autor ainda cita que:  

Enquanto o CBD propriamente dito era e, apesar de tudo, ainda é um espaço de 
atividades terciárias em grande parte especializadas e sofisticadas (comumente 
circundado por uma área comercial de padrão muito mais baixo, correspondendo, 
total ou parcialmente, a áreas ditas de obsolescência ou deterioradas, onde uma 
população moradora de baixo poder aquisitivo se mistura com comércio popular, 
oficinais etc.), os subcentros apresentam um status que reflete as características 
socioeconômicas da população que reside em seu entorno. Há subcentros de alto 
status, de médio status, e, até subcentros populares, na periferia metropolitana. 
(SOUZA, 2013, p.66) 

 

Os conceitos apresentados são o ponto de partida para nossa análise e reflexão sobre a 

cidade de Catalão (GO), e especificamente referente ao processo que identificamos como uma 

nova centralidade: a avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar. No próximo tópico procedemos a uma 

caracterização da área de estudo e uma discussão sobre o fator que consideramos influenciador 

da configuração desta região da cidade como um subcentro. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO SUBCENTRO: A AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR 

 

O primeiro passo para entender o que chamamos aqui de descentralização ou subcentro 

da avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, são as contribuições da análise geográfica, a partir da 

realização da pesquisa de campo (realizada no mês de Maio de 2016). A avenida se destaca na 

malha urbana de Catalão por sua extensão, que se inicia no Centro Comercial São João (antigo 

Terminal Rodoviário) e o seu término na BR-050, como podemos visualizar na carta imagem 

(figura 1), e compreende uma distância aproximada de cinco quilômetros.  

                                                             
1
 CBD Abreviatura de Central Business District conceito utilizado pelo autor Marcelo Lopes de Souza (2013, p.64-65) 
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Cabe ainda ressaltar que a pesquisa de campo realizada na avenida Dr. Lamartine teve 

um papel fundamental para compreendermos parte do dinamismo local, antes e depois da 

chegada do Campus da Universidade Federal de Goiás em Catalão. 

 

Figura 1: Carta Imagem Subcentro Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – 2013; Google Earth Pró-06/2016 

 

A avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar vem influenciando a dinâmica territorial urbana e 

econômica de vários bairros dentre eles: Vila Chaud, Ipanema, Bairro das Américas, Setor 

Universitário, Santa Rita, Aeroporto, Santa Monica, São Lucas, Dona Sofia e o Condomínio dos 

Buritis e Condomínio Paquetá. 
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Figura 2: Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar 

 

Fonte: Museu Cornélio Ramos 

 

Figura 3: Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar – vista aérea da UFG/CAC. 

 

Fonte: Museu Cornélio Ramos 
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Podemos notar na primeira fotografia (figura 2) do lado esquerdo está localizado o antigo 

IBAMA, hoje SEMMAC, e muitos terrenos baldios intercalados com algumas poucas residências, a 

falta de infraestrutura como calçadas e asfalto nos logradouros adjacentes. Notamos ainda uma 

arborização do canteiro central da avenida com espécies não características do Cerrado.  

Na segunda fotografia (figura 3), observarmos em primeiro plano as instalações da 

UFG/CAC em frente a uma área sem construção, local esse que nos dias atuais é ocupado por 

imóveis de uso comercial e residencial. 

Podemos encontrar além da Universidade Federal de Goiás-Regional Catalão a inserção 

de novos empreendimentos que se estabeleceram na região como é o caso do 18º Batalhão de 

Polícia Militar- Batalhão Pirapitinga (BPM), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI), a Secretaria de Meio Ambiente de Catalão (SEMMAC), o 8º Núcleo Regional da Polícia 

Técnico Cientifica IML, o Departamento de Trânsito de Goiás (DETRAN-GO), a Secretaria da 

Fazenda (SEFAZ) e outros empreendimentos federais e privados que cabe aqui destacar, como 

Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Correspondente Bancário (Caixa 

Aqui), Clube-SESI e a recém inaugurada Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Para Souza e 

Filho (2009, p.5) serviços financeiros como rede bancaria são característicos de um subcentro. 

Os autores Sobrinho e Mendes (2012) ressaltam essas novas características do 

subcentros: 

Sendo o subcentro uma extensão do núcleo central, mesmo contendo uma 
concentração de bens e de serviços, ainda é muito dependente da área central e 
representa a flexibilidade que o capital tem em se expandir para a periferia 
distante do centro, levando para essa nova localização serviços que antes eram 
inexistentes. Esses novos serviços irão absorver a força de trabalho local e os 
consumidores em potencial, e os moradores do subcentro não necessitarão 
deslocarem-se ao centro para conseguir os serviços de que necessitam, unindo 
então, a necessidade de expansão do comércio com a demanda de consumidores 
afastados da área central. (SOBRINHO e MENDES, 2012, p. 191) 

 
Nos dias atuais essa dinâmica se apresenta de uma forma mais intensa, além do que foi 

citado anteriormente contabilizamos ainda uma variedade de estabelecimentos industriais ligados 

direta ou indiretamente ao agronegócio e as montadoras (John Deere e MMC), empresas de 

consultoria decorrentes do agronegócio, produtos agrícolas e veterinários (LIMA, 2011), outra 

variável que se apresenta com grande presença são os serviços voltados ao segmento 

automotivo. 

Outra questão relevante é o fato de existirem construções de dois ou mais pisos que 

apresentam dupla finalidade (diurna e noturna), são edificações que no térreo são ocupados por 

comércios em geral e nos andares superiores são destinadas a moradias, que por terem uma 

proximidade com a instituição atendem grande parte dos alunos da UFG/RC. Outra característica 

nos arredores da Universidade são os estabelecimentos que no período diurno são voltados para 
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fornecimento de refeições e no período noturno ganham outras características, se tornando 

lanchonetes e bares, que atendem a demanda do lazer e do entretenimento. 

Castells (1983) apresenta três categorias de centros que seriam elas:  

[...] o centro simbólico enquanto resultado de processos pelo qual uma sociedade 
se organiza com relação aos valores expressos no espaço; o centro-de-trocas, 
enquanto expressão do processo de expansão urbana durante a fase de 
industrialização, de divisão social do trabalho, de especificação funcional e de 
ocupação do solo conforme a lei de mercado; o centro lúdico, enquanto expressão 
do processo de formação de uma sociedade valorizando, de maneira crescente, o 
consumo, com diferenciação espacial dos lazeres segundo a dicotomia 
cidade/natureza, correspondendo a uma separação definitiva do habitat e do 
trabalho, e a uma organização horizontal da cultura, ao mesmo tempo de massa e 
fortemente privada. (CASTELLS, 1983, p.274) 

 

Figuram na região franquias nacionais (perfumaria e doceria) e extensões de lojas locais 

(vestuário e calçados). Outro segmento que se encontra em franca expansão na extensão da 

avenida são as Igrejas Protestantes Pentecostais e Neopentecostais. 

Segundo Corrêa: 
O subcentro regional constitui-se em uma miniatura do núcleo central. Possui uma 
gama complexa de tipos de lojas e de serviços, incluindo uma enorme variedade 
de tipos, marcas e preços de produtos. Muitas de suas lojas são filiais de firmas da 
Área Central, e, à semelhança desta, porém em menor escala, o subcentro 
regional constitui-se em importante foco de linhas de transporte intra-urbano. 
(CORRÊA, 2000, p. 51). 
 

Outro tema importante que devemos destacar são as áreas de expansão imobiliária 

residencial, entre os bairros Ipanema e o Dona Sofia, se encontra uma grande área de 

especulação imobiliária, em outros locais nos deparamos com as mesmas características como é 

o caso das proximidades da SEMMAC e ao longo do bairro Aeroporto que faz frente à avenida Dr. 

Lamartine Pinto de Avelar. 

Diante do exposto, podemos afirmar que as características observadas na avenida como 

lojas pertencentes a redes filiais e seu fluxo comercial, juntamente com a expansão da rede 

bancária (SOUZA e FILHO, 2009) configura esta região como um subcentro. Ressaltamos ainda 

que a avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar atende uma demanda de consumo da sociedade 

local em relação aos estabelecimentos de comércio vestuário, calçados, gêneros alimentícios, 

entretenimento. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta de pesquisa desenvolvida atingiu o seu objetivo inicial que era compreender a 

influência da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão (UFG/RC) na consolidação do 

subcentro da avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar. O critério de delimitação do subcentro 
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obedeceu a base teórica produzida até então pelos autores da Geografia Urbana, demonstrando 

que a cidade tem uma nova articulação influenciada de forma direta pela UFG/RC. 

A avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, é uma área de grande fluxo de pessoas, onde 

boa parte tem influência direta ou indireta com a UFG/RC, os comércios e a rede bancária, por 

exemplo, deslocaram-se do centro para atender essa nova demanda, ressaltando que o subcentro 

é um seguimento do centro principal e não um concorrente direto, que proporciona para os 

moradores mais afastados do centro diversas opções de serviços. 

Destacamos ainda que a pretensão maior desse trabalho não é de encerrar os estudos 

sobre as novas centralidades no contexto catalano, pelo contrário, que este trabalho abra a 

possibilidade ao debate no campo acadêmico e político sobre esta nova temática da Geografia 

Urbana e do Planejamento Urbano. 
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